Obecní úřad Holenice, IČO 00275727, Holenice 71, 506 01 Jičín,
 481 382 498 604 489 089, č.ú. 10828-581/0100 KB Semily,
e-mail: obec.holenice@seznam.cz, internet: www.Holenice.cz
v Holenicích dne: 30.9.2017
Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
č. 9/17, ze dne : 27.9.2017
Přítomno:
Program:

5 členů OZ, omluveni : M. Fajtová, T. Breuer
1. Zpráva
2. Stavební povolení
3. Licence Bus Line a.s
4. Převod pozemků SPU- zveřejnění
5. Spisová služba Liberecký kraj
6. Žádost o odkup pozemků
7. Různé
Program přijat 5 ti hlasy

1. Bez připomínek
2. OZ bere na vědomí oznámení stavebního povolení pro opravu RD čp. 5 Holenice,
stavebník – manželé Brožkovi. OZ bez připomínek
3. OZ 5 ti hlasy souhlasí s udělením licence pro provozování osobní dopravy na území
obce Holenice pro BusLine a.s.
4. OZ bere na vědomí oznámení o zamýšleném převodu pozemků ze SPÚ. Seznam
pozemků k převodu je v příloze tohoto zápisu vyvěšen na úřední desce.
5. OZ 5ti hlasy souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí spisové služby Libereckým
krajem.
6. Pan Lumír Němec požádal o odkup pozemků u čp. 41, kterého je vlastníkem a to o
p.p.č. 23/21, p.p.č. 23/9 a část p.p.č. 809/1. OZ 5ti hlasy souhlasí s prodejem p.p.č
23/21 a 23/9 a zveřejňuje tímto záměr tyto pozemky prodat. Nesouhlasí s prodejem
žádné části p.p.č 809/1 v k.ú. Holenice
7. OZ 5ti hlasy souhlasí se stavbou elektro přípojky pro stavbu pana Lukáše Lásky na
p.p.č. 361/2 a 361/3.
Kontejner na objemný odpad bude přistaven u budovy OÚ ve dnech 20.-23.10. 2017,
kominík bude obec procházet 14.10. cca od 10 hod.
OZ 5ti hlasy schvaluje smlouvu o centralizovaném zadání veřejné zakázky
uzavřená mezi centrálním zadavatelem obcí Malá Skála a pověřujícím zadavatelem
obcí Holenice ke dni 13.7.2017 zůstává nadále v platnosti i pro veřejnou zakázku
„Komplexní nakládání s odpady III.“ zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení dle §
56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„ZZVZ“). V případě ZZVZ oproti již zrušenému a neplatnému zákonu č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, bude postupováno obdobně a přiměřeně v souladu se
ZZVZ.
Dále 5ti hlasy schvaluje návrh smlouvy o poskytování služeb k veřejné zakázce
„Komplexní nakládání s odpady III.“ (Příloha č. 2 zadávací dokumentace totožný jako
pro první kolo VŘ) zadávané v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ mezi
obcí Holenice jako budoucím objednatelem a vybraným dodavatelem jako budoucím
poskytovatelem. Dále zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Komplexní nakládání
s odpady III.“ zadávané v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.
OZ 5ti hlasy schvaluje rozpočtové opatření č. 4/17, viz příloha

Příští zasedání: 25.10.2017
Zapsala: Marcela Beranová
Ověřili: p. J. Jirásek, J. Veverka, T. Horký,
Pavel Beran – starosta

vyvěšeno dne:
sejmuto dne:

30.9.2017
3.11.2017

tento dokument byl minimálně ve stejné době vyvěšen na elektronické úřední desce

